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Reactie Gemeentebelangen, 1e termijn 
Begroting 2018 
 
“Bekend als gewoon, gewoon bekend” 

 

Inleiding 

De begroting 2018 ligt voor, de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

2018. Terugkijkend kunnen we zeggen dat de huidige situatie volkomen anders is dan die 

van 2014, bij het aantreden van dit college. In 2014 was sprake van een broos economisch 

herstel in ons land van de voorgaande crisisjaren, maar nog altijd waren het 

werkloosheidspercentage en staatsschuld ongekend hoog. Europa en daarmee ook 

Nederland had te maken met grote groepen mensen die met name vanuit Afrika hun 

onderkomen zochten in veilige thuishavens. Veel zorgtaken werden overgeheveld naar 

gemeenten en veel hoogleraren, politici, zorgprofessionals en zorgvragers hielden hun hart 

vast bij deze overgang.   

 

Nu, oktober 2017, is de maatschappelijke context van een andere orde. De economie groeit, 

het werkloosheidspercentage en de staatsschuld nemen af, de vluchtelingenproblematiek is 

beter onder controle en de zorgtaken zijn, in elk geval in Noordenveld, goed belegd. Hoewel 

de hiervoor beschreven ontwikkelingen sterk samenhangen met gebeurtenissen op het 

wereldtoneel, het Europese beleid en landelijke maatregelen, kunnen we constateren dat in 

onze gemeente op zijn minst goed is geanticipeerd op de lokale effecten. En hier heeft het 

gevoerde collegebeleid, de coalitie met haar bestuursakkoord Nei Naoberschap, de 

ambtelijke organisatie en de initiatieven vanuit de raad en samenleving stevig aan 

bijgedragen. Als Gemeentebelangen staan wij ervoor dat plaatselijke problemen, plaatselijk 

moeten worden opgelost, door plaatselijk bekende mensen. Want juist deze ‘grote’ 

ontwikkelingen met onvoorspelbare effecten moeten worden omgezet naar de 

Noordenveldse schaal. Want wat kunnen we concreet doen om bij te dragen aan een sterke 

economie met meer banen? Door te investeren in een regionaal koopcentrum met een 

nieuwe Albertsbaan als bekroning, de Health Hub uitbouwen als Silicon Valley van het 

noorden, woningen bouwen op het Oosterveld in Norg, Roderveld IV te Roden of Lange 

Streeken in Peize. Hoe kunnen we onze gemeente klaarmaken voor een digitale 

samenleving? Juist, door de 26 dorpen te voorzien van een snelweg, een snelweg van 

glasvezel voor het digitale verkeer welteverstaan. Hoe gaan we verdere individualisering te 
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lijf en vergroten we de leefbaarheid? Door inwonersinitiatieven volop te ondersteunen, zoals 

de huiskamer voor Langelo, het mfa in Een, het dorpshuis van Roderesch, het verkeersveilig 

maken van drukke oversteken (Norgerweg, fietstunnel Peizerwold, carpoolplaats Peize), 

Veenhuizen als werelderfgoed, noem maar op. Als gemeente Noordenveld stonden we klaar 

voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de vele mensen die hier de eerste 

dagen van hun tijd in Nederland verbleven en/ of daarna doorstroomden. Dit in continue 

samenspraak en afstemming met de plaatselijke bevolking in Veenhuizen. De zorg geven we 

vorm door de mensen op de werkvloer, mantelzorgers en naasten rechtstreeks te betrekken 

bij gemeentelijk beleid en de stelregel te hanteren: “geld voor de zorg, blijft geld voor de 

zorg!”. 

 

Cijfers en meerjarenperspectief 

Wat Gemeentebelangen betreft staan we er gewoon goed voor. Dit wordt bevestigd in de 

cijfers die het college presenteert in de begroting 2018. Met een totale begroting van 89 

miljoen euro wordt voor 2018 een positief resultaat van €869.000,- en een gezond 

vooruitzicht richting 2021 van €1.735.000 voorzien in de primitieve begroting en na het 

voorgestelde beleid nog bijna €65.000,-. Natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer en zal 

Gemeentebelangen haar solide financiële beleid blijven voortzetten. We blijven ervoor 

zorgen dat er minder geld uitgaat dan dat er binnenkomt en dat de financiën in balans zijn. 

De gemeente moet in staat zijn om een forse tegenvaller op te kunnen vangen. De 

weerstandscapaciteit is op dit moment 14,6 miljoen euro, afgezet tegen een maximaal risico 

van 9,3 miljoen euro. We kunnen tegen een stootje, maar hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat er in onze optiek een aantal extra risico’s bestaat. Neem bijvoorbeeld de 

ontwikkelingen in Veenhuizen (gevangenis, discussie vastgoed, landinrichting), Mensinge en 

de nieuwbouw van de scholen. De normbedragen van de landelijke overheid zijn karig en we 

willen onze jeugd graag de standaard geven met de nieuwe scholen die in Roden en Peize al 

zijn gebouwd. 

Kennisnemende van de brief van het college over de gevolgen van de septembercirculaire 

voor onze gemeente komen wij tot de conclusie dat er geen extra maatregelen nodig zijn om 

deze gevolgen te verwerken in de begrotingen 2018 en verder. Het lijkt ons verstandig om 

eerst de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord door te rekenen voor Noordenveld voor de 

komende jaren, en dat u vervolgens terugkomt naar de raad. Voor 2017 volgen wij het 

advies van het college hierin.  

Structureel €300.000 voor het Beheer Openbare Ruimte (BOR)  

In de begroting 2018 wordt extra structureel geld gevraagd ten aanzien van beheer 

openbare ruimte. Gemeentebelangen is blij met dit voornemen en zien dit als voortzettend 

beleid op de mede door ons ingediende motie om meer geld vrij te maken voor de wegen, 

straten en pleinen in onze gemeente. De openbare ruimte is nu juist hetgeen dat inwoners 

direct raakt. Het is daarbij het visitekaartje van onze gemeente en een goed onderhouden 

wegennet draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en voorkomt aanzienlijke extra kosten in de 

toekomst. We vragen daarbij ook aandacht voor het onderhoud van sloten en de waterstand 
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in de sloten met daarbij afstemming met waterschappen en andere verantwoordelijken ter 

voorkoming van verzwakking van de naastliggende wegen. Al met al wordt het budget voor 

de openbare ruimten met structureel €300.000,- verhoogd. 

Wel zijn wij van mening dat als er extra geld beschikbaar wordt gesteld, er ook een helder 

beeld moet zijn hoe wordt er omgegaan met dit geld. Hoe wordt het onderhoud in de drie 

hoofdkernen Norg, Roden en Peize bijvoorbeeld georganiseerd? Gaan we de voormalige 

gemeentewerven in Norg en Peize weer gebruiken als dagelijkse uitvalsbasis voor de 

medewerkers van het onderhoud en als steunpunt waarvan uit het dagelijkse werk wordt 

aangestuurd? Wij vragen dit omdat Gemeentebelangen van mening is dat een wijkgerichte 

aanpak de kwaliteit in de kernen en de arbeidsefficiëntie ten goede komt. Verder vragen wij 

ons af hoe het beleid ten aanzien van het bermbeheer in onze gemeente op dit moment is 

vormgegeven. Wil men naar de toekomst overlast naar aanliggende eigenaren voorkomen 

dan is aangepast bermbeheer in overleg met betrokken organisaties onzes inziens 

noodzakelijk. 

Na de uiteenzetting over het wegenbeheerplan zouden we graag op wegniveau zien waar 

het onderhoud in gaat zitten. Na de vragen over 6,5 miljoen euro die nodig is voor 

onderhoud de komende vier jaren om alles op het gewenste basisniveau te krijgen  werd ons 

duidelijk dat niet alle risico’s waren ingecalculeerd.  

 

Ten aanzien van het bomenbeheerplan van 2012 wachten we graag eerst de behandeling 

van de evaluatie in de raad af voor we er extra geld voor beschikbaar stellen. Het ontvangen 

document wordt een evaluatieplan 2017 genoemd maar het is naar onze mening het 

resultaat van de evaluatie. ‘Kappen met vergunningen’ is eveneens een onderdeel van dit 

beleid. In hoeverre betekent dit een koerswijziging in het bestaande beleid en heeft dit 

überhaupt invloed op het realiseren van zonnepanelen door particulieren? 

OZB, tarieven en subsidies 

In het bestuursakkoord Nei Naoberschap is onder het kopje ‘Financiën en bedrijfsvoering’ 

afgesproken dat de onroerendezaakbelasting (OZB) niet meer dan trendmatig wordt 

verhoogd. Het college stelt voor om het OZB-tarief met 1,5 procent te verhogen. Hoewel de 

CPB-ramingen uitkomen op een inflatiepercentage van 1,6 procent in 2021, zien we in de 

jaren 2018 en 2019 dat de inflatie ruim onder deze 1,5 procent zit, waartoe het college nu 

heeft besloten. Vorig jaar hebben we gezorgd dat de OZB weer onder de daadwerkelijke 

realisatie van de inflatie is teruggebracht, 0% verhoging van de OZB-inkomsten in 2017. In 

2017 is desondanks €75.000 aan extra OZB-inkomsten gerealiseerd, vanwege meer OZB-

areaal in deze gemeente, dus structurele extra inkomsten ten opzichte van de begroting 

2017. Gemeentebelangen hecht er sterk aan om de lasten voor onze inwoners niet onnodig 

te verhogen. Wij willen dan ook de geraamde inkomsten voor de OZB maximaal verhogen 

met 1%. Dit geldt wat ons betreft ook voor de forensenbelasting en hondenbelasting en 

weekmarktgelden Peize. Het college rekent per slot van rekening zelf ook met een 

prijsontwikkeling van 0,9% bij levering derden.  
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Het college maakt in haar begroting onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine 

subsidies. Het college verdeelt dan de budgetten onder activiteiten die bijdragen aan het 

realiseren van beleidsdoelen. Kan het college aangeven wat de grensbedragen in deze 

drietrapsraket zijn?   

Sociaal Domein 

Het college handhaaft het bestaande risicoprofiel inzake het sociaal domein. Hierin wordt 

uitgegaan van een maximaal risico van €1.875.000. Op dit moment lijken we voldoende 

veilig te zitten, gezien de reservepositie van €5.159.000 in dit begrotingsonderdeel. Wat dat 

betreft werpt ons beleid van “geld voor de zorg, blijft geld voor de zorg” zijn vruchten af. 

Gemeentebelangen wil graag bij de eerstvolgende perspectiefnota een geconcretiseerde, 

geactualiseerde risico-inschatting zien waarbij ook het nieuwe kabinetsbeleid is 

meegenomen. Is er sprake van een gezonde mate van vet op de ribben, of is er sprake van 

sterk overgewicht? Hoe wordt bijvoorbeeld financieel omgegaan met de toekomstige 

ontmanteling van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD?  

Daarnaast ragen wij het college om de keuzemogelijkheden voor de raad in het sociaal 

domein heel helder inzichtelijk te maken. Op welke momenten en begrotingsonderdelen kan 

de raad zijn eigen afweging maken in de verdeling van de gelden binnen het sociaal domein. 

Wat Gemeentebelangen betreft is het verdedigbaar dat vermogende mensen niet op de 

gemeenschap leunen, maar dat minder vermogende inwoners een steuntje in de rug 

ontvangen. Dit in de Noordenveldse maat waarbij we denken aan huishoudelijke hulp en 

hulpmiddelen om het langer thuiswonen te faciliteren. De definitie van eigen vermogen en 

eigen bijdragen zal hierbij nader moeten worden bekeken.  

Snel internet  

Breedband, glasvezel of gewoon snel internet: het is anno 2017 van levensbelang. Denk aan 

de toegenomen digitale toepassingen voor agrariërs, meer digitale middelen in de zorg, 

zzp’ers in het buitengebied, of gewoon aan de inwoners die uren moeten wachten om foto’s 

te kunnen uploaden. Het college geeft in haar begroting aan de aanleg van breedband-

internet in het buitengebied te blijven steunen. Kan het college aangeven in hoeverre 

momenteel knelpunten worden ervaren? Als Gemeentebelangen willen wij dat de digitale 

zandpaden worden omgezet in vierbaans snelwegen. Kan het college aangeven wanneer de 

gehele gemeente is voorzien van snel internet? 

 

Duurzaamheid  

Zoals gezegd vindt Gemeentebelangen het van wezenlijk belang dat ontwikkelingen op een 

hoger niveau (wereld, Europees en landelijk) worden omgezet in Noordenveldse 

doelstellingen. Het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld, hoe zorgen we ervoor dat 

Noordenveld deze doelstellingen vertaalt en de meest duurzame gemeente van Drenthe is in 

2030? “Denk globaal, acteer lokaal”, is hierbij ons adagium. 

Het college stelt in de begroting 2018 voor om structureel €100.000,- beschikbaar te stellen 

voor duurzaamheid. Gemeentebelangen stelt voor om dit geld concreet in te zetten in 
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projecten om onze gemeente te verduurzamen. Om hier verder te gaan met het 

terugdringen van het energieverbruik. Hoe kijk het college aan tegen het versneld vervangen 

van de oude straatverlichting door led-lampen?  

Gemeentebelangen stelt vast dat het college zeer voortvarend bezig is met duurzaamheid op 

het energieterrein. Positief benaderen van de ontwikkeling van een zonnepark op Haarveld 

en bij de gasopslag in Langelo, dit is in lijn met hetgeen Gemeentebelangen heeft gevraagd 

bij de perspectiefnota ‘flexibel en met snelheid inspelen in de procedures van ruimtelijke 

ordening’. Voor de gebouwen op afstand is er college besluitvorming voor ruim €100.000 

aan extra geld bovenop het eerst goedgekeurde budget zoals reeds door Gemeentebelangen 

bij de Perspectiefnota is aangestipt. Verder ligt er een collegebesluit voor nog eens extra 

geld (€45.000) voor de reeds ingezette verduurzaming van Zwembad Norg. De noodzakelijke 

vervanging van de verwarming op gas waarvoor het zwembad zelf geld beschikbaar heeft 

wordt aangevuld door de gemeente met €60.000, waardoor een meer duurzame oplossing 

met warmtepompen mogelijk wordt. Elders in deze schriftelijke termijn vragen we ook om 

nu snel in te zetten op de pilot ‘integrale verbetering oude wijken’, ook een kans om het 

energieverbruik te verminderen, de eerste en belangrijkste stap naar verduurzaming. Bij de 

perspectiefnota heeft Gemeentebelangen hier reeds aandacht voor gevraagd vanwege het 

hoge elektriciteitsverbruik en het hoge gasverbruik (+35%) ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde.  

Onze fractie koppelt bovendien het ingezette fietsenbeleid graag aan onze 

duurzaamheidsdoelstellingen en gezondheid van onze inwoners. 

Het onderhouden van wegen en sloten ernaast om te voorkomen dat door hoogwater 

cunetten (sleuven) van de wegen is een ander aspect waar we elders in deze termijn 

aandacht voor vragen. Dit kan immers leiden tot een noodzakelijke vervanging van het 

asfalt, verwijderen asfalt en opnieuw draaien van asfalt is ook een enorme bijdrage aan 

duurzaamheid. 

Initiatieven die uitstekend passen bij hetgeen Gemeentebelangen bij de behandeling van de 

Perspectiefnota als richting heeft aangegeven en Gemeentebelangen ziet verdere 

voorstellen positief en met vertrouwen tegemoet. 

Afval 

Ook in de wereld van het afval zijn er volop veranderingen gaande. Afval wordt 

tegenwoordig meer gezien als grondstof in een circulaire economie. Dit zijn mooie woorden, 

en deze zienswijze onderschrijven wij ook als fractie. Het is dan ook een goede zet van het 

college om de inwoners te belonen vanwege hun bereidwillige afvalscheiding door de gelden 

van Attero terug te laten vloeien. Dit betekent een meevaller van €19,35 per huishouden. 

Gemeentebelangen wacht verder de integrale evaluatie in 2018 af om het afvalbeleid 

eventueel bij te stellen. Het college heeft reeds aangegeven daarbij ook het brengstation te 

betrekken. Kan het college toezeggen dat ook de veiligheid en efficiëntie van het 

brengstation wordt meegenomen? En heeft het college al alternatieve locaties voor een 

eventueel nieuw overlaadperron in beeld?  
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Overige ontwikkelingen scholen 

Na de sluiting van de school in Roderesch gaan veel kinderen op de fiets naar de Poolster in 

Nieuw Roden. Wij vinden dat het college verplicht is, vooral richting de kinderen en ouders 

uit Roderesch, dat wanneer een school wordt gesloten, er in ieder geval een veilige 

schoolroute moet worden gecreëerd naar de nieuwe school. Wij weten dat het college 

hieraan tegemoet wil komen en dat zij bezig zijn met het aanleggen van een verbeterde 

schoolroute. Hoe staat het hiermee? Voor Gemeentebelangen is hier haast bij geboden.   

De fusies van de christelijke en openbare basisscholen in Een en Veenhuizen zijn een 

schoolvoorbeeld van samenwerking. Vanuit de samenleving, met ouders, leerkrachten en 

kinderen is hier wat moois neergezet, met landelijke aandacht.   

 

(Sociale) woningbouw 

Gemeentebelangen wil komen tot een vlotte ontwikkeling van leegvallende plekken in 

Roden en een verdere ontwikkeling van woningbouwlocaties in Norg en Peize. Wij zien graag 

dat de inbreidingslocaties van Roden zoals de TNT-locatie zo snel mogelijk worden 

ontwikkeld, evenals de Boskamp, het voormalige Mavo-terrein en het terrein tegenover de 

Vrijbuiter. Voor Norg is er nu ruimte om woningbouwbehoefte in te kunnen vullen, het 

Oosterveld. Heel goed dat het college werk van maakt van leegvallende plekken in Norg 

zoals de Vluchtheuvel, wat absoluut geen gemakkelijke opgave is. Peize-Zuid moet naar onze 

mening worden doorontwikkeld. Peize is in trek als woondorp, met een mooie groene buffer 

als de Onlanden tussen Noordenveld en Groningen. De groene longen van Peize moeten 

uiteraard bewaard blijven.  

Pilot oude wijken  

Wij zien graag dat het college volop aan de slag gaat met de pilot ‘oude wijken’ Het is 

volgens Gemeentebelangen van belang dat verouderde wijken in onze gemeente worden 

vernieuwd. Door nu €50.000,- beschikbaar te stellen kan op wijkniveau worden verkend hoe 

de problematiek integraal kan worden opgepakt. Integraal in de zin van sociale 

problematiek, verduurzaming, aanpak openbare ruimte en verbetering van de veiligheid in 

een hand te houden. Op deze wijze kunnen de beste ervaringen (best practices) worden 

toegepast op alle verouderde wijken in Noordenveld, en zo als positieve olievlek uitwerken. 

College, Gemeentebelangen ziet dit als prioriteit. Kom zo snel mogelijk met een plan van 

aanpak om dit in gang te zetten. Graag horen wij van het college op welke termijn zij denkt 

dit mogelijk kunnen maken.  

 

Politiebureau  

Gemeentebelangen wil dat Noordenveld haar goede positie op de veiligheidsranglijst 

handhaaft dan wel verbetert. Wij zijn er dan ook sterk voorstander van om een eigen 

politiepost te behouden voor onze gemeente. Hiervoor hebben wij tijdens de vorige 

besprekingen van de begroting dan ook een breed gesteunde motie ingediend. Kan het 

college aangeven wat de ontwikkelingen ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk van de 
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politie in Noordenveld staat? Kan het college beschrijven onder welke voorwaarden en 

kosten het politiebureau destijds is overgegaan aan de politieorganisatie?  

 

Themajaar  

Stichting Roden Proeft en de Vereniging van Volksvermaken wil ondersteuning bieden om 

het door de gemeenteraad vastgestelde themajaar op de kaart te zetten. 

Gemeentebelangen vindt het mooi dat verenigingen en inwoners de handschoen oppakken 

om onze gemeente door middel van inhoudelijke evenementen te verrijken. Op deze manier 

wordt het aangename met het nuttige gecombineerd. Wij vinden dit dusdanig belangrijk dat 

het door de raad gekozen themajaar tot volle wasdom komt en leeft in elk dorp van onze 

gemeente, dat wij graag zien dat verenigingen en besturen die hun meerwaarde voor onze 

gemeenschap voortdurend bewijzen, hierin een substantiële rol kunnen vervullen. Hiervoor 

hebben wij dan ook een motie opgesteld die een structurele bijdrage van maximaal 

€10.000,- voor o.a. de Zakenkring en Volksvermaken, zeker stelt. In de behandeling van de 

tweede termijn  brengen wij deze motie in stemming.  

 

Gasopslag Langelo 

Het college heeft met succes een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State; 

de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag de gasdruk in de ondergrondse gasopslag 

bij Langelo voorlopig niet verruimen. Op dit moment is onvoldoende onderzoek gedaan naar 

de risico’s van de verruiming van de opslagcapaciteit. De minister moet zijn besluit nu beter 

gaan onderbouwen. Gemeentebelangen steunt het college hier absoluut in. Naast de 

verruiming van de gasopslag speelde de vraag of de gasopslag Langelo kon worden 

opgenomen in het nieuwe schadeprotocol dat geldt voor de gaswinningseffecten ten 

aanzien van het Groninger gasveld. Heel blij zijn wij met de toezegging van de minister dat 

Langelo, als onlosmakelijk verbonden gebied, hierin inderdaad is opgenomen. Inwoners van 

Steenbergen en omgeving hebben hier ook gewoon recht op. Graag horen wij van het 

college wat voor Noordenveld de laatste stand van zaken hierin is en wanneer inwoners van 

Steenbergen en omstreken hun schade volgens dit nieuwe schadeprotocol kunnen melden. 

 

Centrum Peize en aansluiting Groningen 

In Peize staat de komende jaren het nodige te gebeuren en het college heeft hiermee een 

begin gemaakt, bijvoorbeeld de verbetering van de (verkeers)veiligheid van de bushalte en 

het aangrenzende gebied. Voor het nieuw te ontwikkelen Peize Zuid is vanuit leefbaarheid 

en betrokkenheid de verbinding met het centrum van groot belang. Veilige en comfortabele 

fiets- en wandelverbinding, met wat lokaal autoverkeer dat ook zijn weg dient te vinden. 

Met de plannen voor de nieuwe Hoprank en de reeds bestaande concentratie van 

ouderenhuisvesting eromheen, lijkt een opknapbeurt van de ‘winkelstraat’, de plek waar 

veel ouderen de boodschappen doen en hun vertier zoeken (lopend, lopend met rollator en 

scootmobiel) op zijn plaats. Inrichting van stoepen, stoepranden, putten en op/afritten 

zouden een moderner en vriendelijker uitstraling kunnen krijgen. Daarnaast zijn inwoners op 
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dit moment bezig met het maken van plannen om de brink in Peize te verfraaien. 

Gemeentebelangen ondersteunt dit initiatief van harte en wij vragen het college de Peizer 

bevolking en middenstand hierin optimaal te faciliteren.  

Sprekend over Peize ziet Gemeentebelangen graag dat het college bezig gaat de woon-

werkroutes, naar Groningen, ook vanuit Roden, te optimaliseren. Zeker gezien de 

werkzaamheden de komende jaren aan de Ringweg Zuid, willen wij inzetten op soepele 

fietsverbindingen en verbetering van de buslijnen, in samenspraak met de provincie 

Groningen. Ziet het college hiervoor mogelijkheden? 

 

Centrum Norg en Norgerduinen 

Met veel belangstelling volgen wij de inwonersessies ten aanzien van de visie voor het dorp 

Norg, waarbij volgens de inmiddels bekende ‘wieber-vorm’ de situatie eerst op zich wordt 

bekeken, dan breder, om vervolgens weer in te zoomen op het oorspronkelijke vraagstuk. In 

de verschillende (brede) visies is meermaals het centrum van Norg aan bod gekomen. Alle 

aanleiding om in de volgende collegeperiode ook een centrumvisie voor Norg te 

ontwikkelen. Aandachtspunten zijn daarbij of we bijvoorbeeld nog beter de verbinding met 

Veenhuizen kunnen leggen en zo het dorp te versterken. Ook kan dan gekeken worden naar 

mogelijkheden om de Brink op te knappen. Langs deze weg willen wij ook het 

zwembadbestuur en medewerkers van het Molenduinbad te feliciteren met hun prijs als 

beste zwembad van het jaar. “Het subsidiegeld is niet in het water gegooid.” 

Centrumvisie Roden en Mensinge vs. cultureel aanbod rondom Brink Roden 

Gemeentebelangen steunt het college in het sanerings- en herstructureringstraject van 

landgoed Mensinge. Het college wil waar mogelijk een link leggen tussen de centrumvisie 

Roden en samenwerking tussen de culturele erfgoedinstellingen op de Brink. 

Gemeentebelangen pleit voor een bundeling van het culturele aanbod rondom de brink in 

Roden. Wij vragen ons in dit kader dan ook af in hoeverre het college kans ziet om hierin, 

naast Mensinge, eveneens het museum Kinderwereld en het Scheepstrakabinet te 

betrekken. Graag een reactie hierop.  

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat de versterking van de Albertsbaan een vervolg 

krijgt. In onze ogen moet de parel Albertsbaan worden gecombineerd met de andere parel 

Mensinge. Wij kunnen dan ook instemmen met het voorstel van het college hiervoor  

€750.000 beschikbaar te stellen, als cofinanciering van het binnenstadsfonds van de 

provincie Drenthe. In totaal kan het centrum van Roden daarom met €1.500.000 aan 

overheidsgeld en bovendien nog €750.000 uit de markt, nog verder worden uitgebouwd als 

regionaal koopcentrum. We zijn benieuwd naar de visie op de verdere ontwikkeling van 

Roden. Kan het College aangeven wanneer die in de raad kan worden besproken? 

 

Zaakgericht werken 

We zien dat er aanzienlijke kosten worden opgevoerd voor het invoeren van zaakgericht 

werken, zowel in de tweede trimesterrapportage als in de begroting 2018. In de 
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perspectiefnota van juni 2017 wordt hier in het geheel niet over gesproken, graag een 

nadere verklaring van het college hiervoor.        

BRP-straat/ opvang immigranten 

We hebben begrepen dat het COA en de Immigratie en naturalisatiedienst (IND) 

voornemens zijn de activiteiten met betrekking tot de BRP straat in Groot Bankenbosch in 

Veenhuizen niet voort te zetten. De opvang van immigranten in Groot Bankenbosch lijkt 

daarmee op korte termijn  tot het verleden te behoren. Dit zal impact hebben op onze 

gemeentelijke begroting. We vragen het college zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met 

scenario’s voor alternatieve invulling van het complex.  

Recreatie en Toerisme 

De termijn van de huidige Recreatiebeleidsnota loopt in 2018 af. Verwacht het college met 

deze begroting alle gestelde doelen te kunnen behalen? Kunt u ons als raad een indicatie 

geven van de gevolgen van de maatregelen die in 2016 zijn ingevoerd met betrekking tot de 

toeristenbelasting?  

 

Bedrijfsvoering 

Ons is ook na de technische vragen in de speeddate de ontwikkeling van het 

personeelsbestand (vast en flex) en de daarmee gepaard gaande budgetten niet duidelijk 

geworden. Het voorstel van Gemeentebelangen is de accountant te vragen, in het kader van 

het onderzoek van de Jaarrekening 2017, te kijken naar controleerbaarheid, verantwoording, 

sturing en budgettering van dit onderdeel. In het vervolg zouden we graag een personele 

paragraaf met verantwoording van personeelsbudget en verantwoording van fulltime 

equivalent (fte’s), vacatures en inhuur tegemoet zien als onderdeel van de begroting. Verder 

is het is goed om te vernemen dat er blijvende aandacht is voor het ziekteverzuim en dat 

zich hierin een dalende lijn blijft aftekenen.  

 

Onze fractie is over het algemeen tevreden met de manier waarop het college deze 

begroting presenteert. Veel kengetallen zijn helder weergegeven in diagrammen en 

infographics. Hierdoor wordt de begroting beter leesbaar.  

Wel vragen wij met klem aandacht voor de beschrijving van de specifieke programma’s. De 

omschrijving van de programma’s, in relatie tot de vragen ‘wat willen we bereiken?’/ ‘wat 

gaan we doen in 2018?’, vinden wij te vaag. Het is voor ons belangrijk om inzicht te krijgen in 

de effecten van gevoerd beleid. Op deze wijze kunnen wij onvoldoende grip krijgen op de 

ambities van het college met daaraan de concrete acties gekoppeld. Wij vragen het college 

hier een concretiseringsslag in te maken door beleidsdoelen meer ‘SMART’ te formuleren. 

Graag een antwoord van het college hierop. 

Tot slot 

Voorzitter, wij wonen in een prachtige gemeente. Een prachtige gemeente die zich kenmerkt 

door sterke sociale structuren, een bloeiend verenigingsleven, een krachtige economie en 
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een uitzonderlijke natuur. Het samenspel van deze factoren maakt Noordenveld tot een 

bijzondere gemeente met een gunstige ligging binnen de noordelijke driehoek Assen, 

Drachten en Groningen. Voor Gemeentebelangen is de leefbaarheid van onze gemeente van 

levensbelang. Wij zullen dan ook altijd streven naar een juiste balans qua investeringen 

binnen onze gemeente, zodat het hoge voorzieningenniveau in de kernen behouden blijft en 

wordt verstevigd.  

De op het oog abstracte ontwikkelingen, moeten naar onze mening samen met inwoners 

worden vertaald naar echte veranderingen in de eigen wijk en straat.  

De landelijk gezonde economie, biedt de al in gang gezette ontwikkelingen een vruchtbare 

voedingsbodem om verder te bouwen aan een gemeente met 26 krachtige dorpen. Maar 

voorzitter, uitdagingen blijven er zeker. En deze uitdagingen gaan wij als Gemeentebelangen 

met het volste vertrouwen tegemoet. 

 

Zoals u van ons gewend bent sluiten wij af met: úw belang, ònze koers!  

Gemeentebelangen Noordenveld 

22 oktober 2017 

 

 


